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Sammanfattning 
 
I hushåll runt om i Sverige används fortfarande elektriska varmvattenberedare för 
uppvärmning av tappvarmvatten. Anledningen till detta är enkelheten, pålitligheten och 
den låga investeringskostnaden. Det finns på marknaden idag inget billigt 
ersättningsalternativ. Det går att värma både hus och tappvatten med andra 
uppvärmningssystem, men ett byte till något av dessa är både kostsamt och kan ta tid.  
 
Värmepumpar finns i många olika storlekar och används för olika ändamål. En 
värmepump med ändamålet att värma tappvatten, som är pålitlig, enkel och har en låg 
investeringskostnad skulle kunna sänka såväl elanvändning som driftkostnad. 
Värmepumpar kan använda sig av många olika värmekällor en av de mer 
okonventionella är solen. Att använda solen som energikälla till en värmepump är en 
spännande lösning, den stora effekttillförsel som solen förväntas bidra med kan öka 
årsvärmefaktorn markant. I länder där det råder varmare klimat och goda förutsättningar 
för solfångaren har den här typen av värmepumpar uppnått värmefaktorer mellan 2-9. I 
svenskt klimat har vi gott om sol på sommaren och desto mindre under vintern. För att 
säkerställa stabil drift så kommer en variant på en solvärmepump anpassad för svenskt 
klimat att studeras. Det kommer användas två förångare i serie, en solfångare och en 
som använder sig av omgivande luft som värmekälla. Luftförångaren skall säkerställa 
god drift under vintern samtidigt som solfångaren skall lyfta värmepumpen till nya 
nivåer under sommaren. Målsättningen är att simulera en solvärmepump i svenskt 
klimat och utreda dimensionerna på komponenter, hur de påverkar varandra samt 
beräkna en årsvärmefaktor. Det skall även utredas vad solen bidrar med. Det visar sig 
att det ej behövs en stor värmepump för att tillgodose det behov av energi som krävs för 
att värma tappvatten till önskade temperaturer. Genom att seriekoppla dessa två 
förångare visar det sig även att solfångaren ej tillför det förväntade, i det bästa driftfallet 
ökar enbart solfångaren årsvärmefaktorn från ungefär 2,7 till 2,8. 
 



 



 

Abstract 
 
Many households around Sweden is still using an electric water heater for heating 
domestic hot water. The reason for this is the simplicity, reliability, and low investment 
cost of the electric water heater. There are no cheap replacement options on the Swedish 
market today. It is possible to heat the house and the domestic tap water with other 
heating systems, but a change to any of these are costly and can take time.  
 
Heat pumps are available in many different sizes and are used for various purposes. A 
heat pump with the purpose to heat tap water, which is reliable, simple and has a low 
investment cost could reduce both electricity usage and operating costs. Heat pumps can 
make use of many different sources of heat one of the more unconventional is the sun, a 
so called DX-SAHP. To use the sun as an energy source for a heat pump is an exciting 
solution, the large power supply from the sun is expected to contribute to the annual 
performance significantly. In countries where the climate is warmer and the conditions 
for the solar collector is good, this type of heat pumps reached a coefficient of 
performance between 2-9. In the Swedish climate, there are plenty of sunshine in the 
summer and almost none during the winter. To ensure stable operation a variant of a 
DX-SAHP designed for Swedish climate will be studied. There will be two evaporators 
in series, a solar collector and one that uses ambient air as a heat source. The air 
evaporator, should ensure good operation during the winter while the sun collector will 
lift the heat pump to new levels during the summer. The goal is to simulate a DX-SAHP 
in the Swedish climate, investigate the dimensions of the components and calculate the 
Seasonal Performance Factor (SPF). It is also to be investigated what the sun 
contributes to the heat pump. It appears that a fairly small heat pump meets the needs of 
energy required for heating the domestic water to the desired temperatures. The 
contribution from the sun collector to the SPF is in the best case from 2,7 to 2,8.



 



 

Förord 

Konceptet DX-SAHP (Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump) föreslogs för första 
gången av Sporn och Ambrose år 1955 i Virginia, USA. Sedan dess har flera rapporter 
skrivits utav forskare världen över, ofta från länder där förutsättningarna för solfångaren 
är goda. I Sverige finns ett företag vid namn Soletaer beläget i Arvika som utvecklar en 
liknande produkt. Inspiration till detta examensarbete har hämtats från Soletaer och från 
forskningsrapporter. Utifrån detta har olika idéer diskuterats fram med min handledare 
Jens Beiron. 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 
därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 
seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete.



   



   

 

Innehållsförteckning 
1. BAKGRUND	  ......................................................................................................................................	  1	  

1.1 BEREDNING AV VARMVATTEN	  .................................................................................................................	  1	  
1.2 VÄRMEPUMPAR	  .............................................................................................................................................	  2	  
1.3 SOLVÄRMEPUMPSKONCEPT	  .......................................................................................................................	  3	  
1.4 SYSTEMBESKRIVNING	  .................................................................................................................................	  4	  
1.5 MÅL OCH SYFTE	  ............................................................................................................................................	  5	  

2. METOD	  ................................................................................................................................................	  6	  
2.1 KOMPRESSOR	  .................................................................................................................................................	  7	  

2.1.1 Modellering av kompressor	  ................................................................................................................	  8	  
2.2 EXPANSIONSVENTIL	  .....................................................................................................................................	  9	  
2.3 FÖRÅNGARE	  ....................................................................................................................................................	  9	  

2.3.1 Solfångare	  .................................................................................................................................................	  9	  
2.3.2 Luftförångare	  .........................................................................................................................................	  11	  

2.4 KONDENSOR	  ................................................................................................................................................	  12	  
2.5 VARIERANDE TRYCK OCH INDATA	  .......................................................................................................	  14	  

2.5.1 Regressionsanalys	  ................................................................................................................................	  15	  
2.6 VARMVATTENTANK OCH ELPATRON	  ...................................................................................................	  16	  
2.7 ÅRSVÄRMEFAKTOR, LAST OCH DRIFTSKOSTNAD	  ...........................................................................	  17	  
2.8 VALIDERING AV MODELL	  ........................................................................................................................	  17	  
2.9 SIMULERINGSFALL	  ....................................................................................................................................	  18	  

3. RESULTAT	  ......................................................................................................................................	  19	  
3.1 VALIDERING	  ................................................................................................................................................	  19	  
3.2 SIMULERINGAR	  ...........................................................................................................................................	  19	  

4. DISKUSSION	  ..................................................................................................................................	  22	  
4.1 VALIDERING AV MODELL	  ........................................................................................................................	  22	  
4.2 KRAV PÅ SOLVÄRMEPUMPEN	  ................................................................................................................	  22	  
4.3 DRIFTFALL	  ...................................................................................................................................................	  23	  
4.4 SOLFÅNGARENS INVERKAN PÅ SYSTEMET	  ........................................................................................	  24	  
4.5 VÄRMEPUMP FÖR UPPVÄRMNING AV TAPPVARMVATTEN	  ...........................................................	  25	  
4.6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE	  .......................................................................................................	  25	  

5. SLUTSATS	  .......................................................................................................................................	  26	  
6. TACKORD	  .......................................................................................................................................	  27	  
7. REFERENSER	  .................................................................................................................................	  28	  
8. BILAGOR	  .........................................................................................................................................	  30	  



 



 1 

1. Bakgrund 
 
Detta sekel kommer troligtvis definiera hur världen geografiskt kommer se ut i 
framtiden. Vid nästa sekelskifte kommer den globala temperaturen, relativt till 
temperaturerna mellan åren 1850-1900, stiga ~2°C (IPCC 2014). Detta medför att 
världshaven kommer stiga ungefär 0.5m (IPCC 2014). Både en ökad temperatur och 
högre vattennivå kommer på olika sätt förändra ekosystem världen över. En 
utsläppsminskning av växthusgaser är nödvändig för att minimera effekterna. Ett sätt att 
minska utsläppen är genom teknikutveckling. Teknikutvecklingen kan bidra till 
minskade utsläpp genom energieffektivisering och ny innovativ teknik. Även små 
effektiviseringar av apparater som används i vardagen av många människor kan bidra 
till stora utsläppsminskningar. 
 
Tappvarmvatten är något som används dagligen. Det ska finnas tillgängligt när helst 
användaren önskar. I Sverige använder en person i genomsnitt 160 l tappvatten per dygn 
(Vattenfall 2015). Ungefär 40 % av allt tappvatten som används i småhus är 
tappvarmvatten, detta förhållande påverkas inte om du har snålspolande kranar eller 
dylikt (Energimyndigheten 2015). Uppvärmningen av vatten motsvarar ungefär 20 % av 
ett hushålls totala energianvändning (Energimyndigheten 2015).  
 
De flesta hus som byggdes under 1970-talet använde sig av direktverkande el för 
uppvärmning av såväl inomhusklimatet som tappvarmvattnet. I dagsläget är detta inte 
ett hållbart uppvärmningssystem, varken ur ett ekonomiskt eller miljöperspektiv. De 
flesta har bytt ut husets uppvärmningssystem, flertalet till luft-luftvärmepumpar. Men 
de har samtidigt kvar den eldrivna varmvattenberedaren. I en varmvattenberedare finns 
enkel och beprövad teknik, den är därav också billig att köpa. Det finns idag inget bra 
alternativ som ersätter varmvattenberedaren på marknaden. För att skapa incitament att 
byta ut varmvattenberedaren till något annat så måste den nya tekniken vara minst lika 
stabil men även kunna bidra med något mer. Detta framgår i det nämnda fallet där de 
flesta har bytt uppvärmningssystem till luft-luftvärmepumpar, som är en billig 
investering samt att den sänker driftkostnaden jämfört med direktverkande el. 
 
En lösning som är billig, stabil och som kan ersätta varmvattenberedaren skulle kunna 
bidra till minskad elanvändning, vilket medför minskade utsläpp av växthusgaser och en 
minskad driftkostnad. Det finns ett flertal olika sätt att producera varmvatten, de flesta 
innebär en större ombyggnation av hela uppvärmningssystemet. Vilket är både kostsamt 
och kan ta tid. En lösning som är billig, enkel och driftsäker eftertraktas.  
 

1.1 Beredning av varmvatten 
 
Vid uppvärmning av tappvarmvatten är det viktigt att en temperatur mellan 50 – 60°C 
gärna över 55°C uppnås. Detta för att hämma tillväxten av legionellabakterier. 
Legionella är en hydrofil bakterie som naturligt finns i insjöar och sötvattendrag, gärna 
på platser där vattnet är stillastående. I vattenledningar trivs den bäst i pluggade avstick 
på varmvattensidan och det kan även förekomma tillväxt av bakterien på botten i 
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varmvattentankar. Varmvattenrör är gynnsamma tillväxtmiljöer för bakterien. 
Legionellabakterien ger upphov till två sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber 
(Folkhälsomyndigheten 2015). Sjukdomarna smittar genom inandning av 
vattenareosoler som bär på bakterien, vilket exempelvis kan ske i duschen. Det första 
utbrottet av legionärsjuka inträffade 1976 i Philadelphia, USA, där 182 krigsveteraner 
(legionärer) insjuknade i en allvarlig lunginflammation och 29st avled (Boverket 2006).  

Legionella växer främst i temperaturintervallet 20-42°C (Boverket 2006). Långsam 
tillväxt kan dock ske både över och under temperaturintervallet. Enligt boverket kan en 
mätbar reduktion av mängden legionellabakterier ske från temperaturer på 50°C och 
uppåt. Avdödningen är beroende av både temperatur och tid, 90 % av bakterierna dör 
efter 80-111min vid 50°C, efter 19min vid 55°C och efter 2min vid 60°C (Boverket 
2006). Temperaturer över 55-60°C är ej att föredra då skållningsrisk även måste 
beaktas. 

 

1.2 Värmepumpar 
 
Luft-luftvärmepumpen använder utomhusluft som värmekälla och inomhusluften som 
värmesänka, vilket bådar för en enkel installation. Bytet från direktverkande el till luft-
luftvärmepumpar tros främst bero på minskade kostnader och enkelheten vid 
installation. Investeringskostnaden är låg och är således inte en bromsande faktor. De 
hus som byggdes med direktverkande el har ofta inget vattenburet värmesystem, vid 
byte till exempelvis en pelletspanna måste ett vattenburet värmesystem med tillhörande 
radiatorer installeras. Detta skulle öka kostnaden jämfört mot luft-luftvärmepumpen. 
Vid installation av en värmepump med ändamålet att värma tappvatten bör 
installationskostnaderna öka något, ty det måste anläggas vattenrör alternativt en 
varmvattentank som värmesänka. Annan problematik med att värma tappvatten är de 
höga temperaturskillnaderna mellan förångare och kondensor som måste uppnås, vilket 
ökar kompressorarbetet och ställer högre krav på värmepumpen. En enkel principbild 
över en värmepump kan ses i figur 1. 

 
Figur 1. Principskiss över en värmepump. 
 



 3 

En värmepumpskrets består av fyra huvudkomponenter: förångare, kompressor, 
kondensor och en expansionsventil. Mellan dessa fyra komponenter cirkulerar ett 
köldmedium med låg kokpunkt. I förångaren råder lågt tryck vilket medför att 
köldmediet förångas, det förs vidare till kompressorn där trycket höjs. Tryckhöjningen 
medför en temperaturökning. Den nu varma köldmedieångan transporteras till 
kondensorn där den kondenserar och avger en stor del av sin energi. Sedan sänks trycket 
i expansionsventilen och processen startar igen. För att köldmedievätskan ska förångas 
krävs en värmekälla. Det finns olika värmekällor så som omgivningsluft, mark, sjöar et 
cetera. Det krävs inte så hög temperatur eftersom kokpunkten för ett köldmedie är lågt, 
exakt förångningstemperatur beror på aktuellt tryck och köldmedie. Solen är en 
potentiell värmekälla för värmepumpar, och kan leda till nya och spännande lösningar. 
 
Fördelen med att använda värmepumpar är att en minskad elförbrukning uppnås. Hur 
mycket mindre el en värmepump förbrukar gentemot andra lösningar beror på 
värmepumpens värmefaktor även kallad COP (Coefficient Of Performance).  
 

1.3 Solvärmepumpskoncept 
 
Det pågår en del forskning kring så kallade solvärmepumpar. Det förekommer 
åtminstone två olika varianter på solvärmepumpar. Den ena modellen har en separat 
solfångare som värmer ett fluidflöde. Värmepumpen hämtar sedan energi från 
fluidflödet för att förånga köldmediet, denna variant av solvärmepump kallas ”Solar 
Assisted Heat Pump” (SAHP).  
 
Den andra varianten har integrerat solfångaren i värmepumpskretsen där solenergin 
direkt förångar köldmediet, denna variant kallas ”Direct Expansion Solar Assisted Heat 
Pump” (DX-SAHP). Principen för den senare värmepumpen är densamma som för de 
flesta vanliga värmepumpar. Skillnaden är att solen används som värmekälla till 
förångaren. Om enbart en solfångare har använts till förångning krävs det inkommande 
solinstrålning, men det kan även tillkomma energi genom konvektion ty köldmediet 
håller låg förångningstemperatur. Experimentella anläggningar har utvärderats i länder 
som till exempel Spanien (Fernández-Seara et al. 2012 ; Moreno-Rodríguez et al. 2012), 
Kina (Li et al. 2006. ; Kong et al. 2011) och Singapore (Hawlader et al. 2001) med 
positiva resultat. Dessa länder har ett jämnare klimat med mer solinstrålning och således 
bättre förutsättningar för solfångaren. 

Under de senaste 25 åren har en del olika prototyper byggts där värmefaktorer mellan 2 
– 9 har uppmätts (Li et al. 2006). Det finns ett flertal olika principer fast alla med 
samma grundidé. Dock är de flesta liknande den principskiss som syns i figur 2.  
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Figur 2. Solvärmepump med en ackumulatortank som kondensor. 
 

1.4 Systembeskrivning 
 
I Sverige är det mycket sol under sommarhalvåret men det är relativt lite under 
vinterhalvåret. Detta medför att en solvärmepump eventuellt inte skulle kunna 
tillgodose de uppställda kraven på varmvatten under vinterhalvåret. En kombinerad sol-
/luftvärmepump med dubbla förångare, en som använder solen som värmekälla och en 
som använder omgivande luft som värmekälla. Detta systemförslag skulle kunna göra 
sol-/luftvärmepumpen lämplig för helårsbruk i svenskt klimat. Figur 3 illustrerar det 
system som valts att studera. 
 

 
Figur 3. Principbild över det system som studerats. Observera att det ej tas hänsyn till 
ordningsföljden på förångarna. 
 
Anledningen till att varmvattentanken och värmepumpen befinner sig i två olika kretsar 
är av praktiska skäl, jämför med figur 2. Förhoppningen är att göra värmepumpen liten 
och kompakt. Detta för att minska strömningsförluster och förluster till omgivning. Det 
är tänkt att förångarna skall placeras på utsidan av hustaket, resten av komponenterna på 
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insidan. Kondensorn skall sedan värma ett vattenflöde som i sin tur värmer en 
vattentank. Genom att dela upp kretsarna kan en så god placering som möjligt av 
värmepumpen uppnås. Givetvis är det viktigt att solfångaren hamnar i det väderstreck 
där solen lyser som mest. Det är också enklare att installera vattenrör än vad det skulle 
ha varit att dra en köldmediekrets till tanken, dessutom kan en befintlig varmvattentank 
användas.  
 

1.5 Mål och Syfte 
 
Syftet är att för minsta möjliga kostnad och med minsta möjliga dimensioner på 
komponenter designa en solfångar-/uteluftsvärmepump som värmer tappvarmvatten i ett 
småhus. 
 

• Optimal dimensionering av alla komponenter (små dimensioner). 
• Bestämma en årsvärmefaktor. 
• Utvärdera några förbättringsalternativ (ökad värmefaktor). 

o Exempelvis sommardrift som ren solfångare. 
 
Dessutom ställs det vissa krav på sol-/luftvärmepumpen, de krav som ställs är följande. 
 

• Driftsäker 
• Låg investeringskostnad 
• Låg driftskostnad 

 
Kraven ställs upp för att göra värmepumpen konkurrenskraftig mot 
varmvattenberedaren. 
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2. Metod 
 
För att utvärdera om en solvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten skulle 
fungera i svenskt klimat byggdes en dynamisk simuleringsmodell. Modellen fokuserar 
på systemets helhet.  
 
Med hjälp av modellen kan komponenternas dimensioner varieras, värmefaktorer 
beräknas och eventuella modifieringar enkelt utföras. Simuleringsmodellen byggdes i 
ett matematiskt simuleringsprogram kallat Simulink™. Kompressor, förångare samt 
kondensor byggdes in i modellen och även en massbalans över förångaren upprättades. I 
massbalansen spelade expansionsventilen och kompressorn stora roller, ty de styr 
massflödet in och ut ur förångaren och på så vis reglerar förångningstrycket. De 
storheter som sammanlänkar komponenterna är främst entalpier, tryck och massflöden.  
 
Köldmediet som cirkulerar mellan värmepumpens komponenter befinner sig i flera 
olika tillstånd under en cykel, men det finns främst fyra tillfällen som är av stort 
intresse. Dessa fyra är de tillstånd köldmediet antar efter varje komponent. Ofta 
illustreras köldcykeln i ett P-h diagram, figur 4 visar ett sådant med dessa fyra punkter 
utritade. Det som är av intresse i dessa punkter är bland annat energiinnehåll och tryck. 
 

 
 
Figur 4. Exempel på köldcykel i ett P-h diagram. Bildkälla: Wikimedia Commons. 



 7 

 
De här fyra punkterna är av intresse då de till exempel berättar hur stor 
underkylningen/överhettningen är. De visar även hur processen ser ut i ett 
köldmediediagram och är således en enkel bild på systemets funktion. Punkt 1 
motsvarar då köldmediet lämnar förångaren, här befinner sig allt köldmedie i gasform. 
För att kunna beräkna punkt 2, som motsvarar köldmediet efter kompressorn, så 
behövdes kompressorn modelleras och med hjälp av data från punkt 1 kunde punkt 2 
beräknas. I förloppet mellan punkt 2 och 3 sker kondensering av köldmediet. Här 
behövdes kondensorn modelleras. För att kunna modellera kondensorn behövdes även 
en vattenkrets med tillhörande ackumulatortank som skall värmas modelleras. Med 
hjälp av data från punkt 2 och från vattenkretsen kunde punkt 3 beräknas. Efter 
kondensorn eftersträvas en underkylning av köldmediet, detta för att få ut mer energi ur 
kondensorn. Mellan punkt 3 och 4 sker expansion av köldmediet, en trycksänkning. 
Trycksänkningen antas vara en isentalpisk process och såldes är entalpin likadan både 
före och efter expansionen. Mellan punkt 4 och 1 sker förångningen av köldmediet. De 
båda förångarna modellerades separat och effekten som tillförs de båda summerades. 
Den totala effekt som krävdes för att förånga köldmediet vid aktuellt tryck beräknades 
och överskottseffekten fick sedan bestämma hur stor överhettning som förekom. 
Expansionsventilen jobbar mot en önskad överhettning och reglerar tryck och 
massflöden för att åstadkomma detta. Köldmediet överhettas efter förångaren för att 
säkerställa att ingen köldmedievätska förs in i kompressorn, skulle detta ske kan det 
skada kompressorn. 
 
För att undersöka vilka köldmedier som kan tänkas passa i solvärmepumpen användes 
IPCC & TEAP (2005) till hjälp. R134a är ett av de i dagsläget mest använda köldmedier 
(IPCC & TEAP 2005). Anledningen är enligt IPCC & TEAP (2005) att köldmediet är 
pålitligt, effektivt samt ekonomiskt försvarbart. R134a har även passande egenskaper 
för att jobba inom det temperaturintervall som kan tänkas förekomma i 
solvärmepumpen. 
 

2.1 Kompressor 
 
Kompressorns huvudsakliga uppgifter är att höja köldmediegasens tryck, erhålla korrekt 
massflöde och höja köldmediets temperatur. Det är den enda komponenten i 
värmepumpskretsen som är en energiförbrukare och är således en viktig faktor vid 
beräkning av värmepumpens värmefaktor (COP). Det finns flera typer av kompressorer, 
exempelvis kolvkompressorer, skruvkompressorer etc. Vilken typ av kompressor som 
lämpar sig för olika ändamål beror på tryckförhållandet, d.v.s. trycket efter kompressorn 
dividerat med trycket innan. Det beror även på vilket massflöde som önskas. I mindre 
värmepumpsanläggningar är det vanligt med kolvkompressorer.  
 
Kolvkompressorer är den vanligaste typen av deplacementkompressorer och verkar 
genom att minska den volym där gasen är innesluten. Kolvkompressorn, som det 
framgår av namnet, använder sig av en kolv som rör sig inuti en cylinder. Gasen tränger 
in i cylindern när kolven befinner sig i sitt nedersta läge. När cylindervolymen är fylld 
av gas så rör sig kolven uppåt och minskar volymen, vilket leder till en tryckökning. 
När önskad tryckökning uppnåtts öppnar en ventil och gasen pressas ut i ledningen.  
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2.1.1 Modellering av kompressor 
 
Massflödet efter kompressorn beräknades enligt ekvation 1 [kg/s] (Kong et al. 2011 ; 
Hawlader et al. 2000). 
 
𝑚 = !"!"#∗!!

!!
   (1)  𝑀𝑘!"# =

!∗!!
!"

   (2)  
  
Där 𝑀𝑘!"# avgör storleken på kompressorn. 𝑀𝑘!"# kan beräknas enligt ekvation 2.  
𝑛 är antal varv per minut [rpm] som kompressorn gör, normalt gör en mindre 
kolvkompressor ca 3000 varv per minut (Granryd et al. 2011). 𝑣! är 
deplacementsvolymen [m3] och 𝜈! är köldmediegasens volymitet [m3/kg] vid inloppet 
till kompressorn. 
 
Den volymetriska verkningsgraden 𝜂! beräknades med hjälp av ekvation 3 (Moreno-
Rodríguez et al. 2012). 
 
𝜂! = 0,9− 0,035 !!

!!
     (3)  

𝑃! och 𝑃! [Pa] är trycket före respektive efter kompressorn. 
 
För att bestämma hur mycket el som kompressorn förbrukar användes ekvation 4 
(Hawlader et al. 2001).  
 

𝑊!" =   𝑚 ∗ !!∗!!
!!"!

∗ !
!!!

!!
!!

!!!
! − 1      (4)  

 
Ekvation 4 gäller för en polytrop process. För R134a är polytropkonstanten k likamed 
1,07 (Lenz 2002). Den totala verkningsgraden 𝜂!"! räknades fram baserat på datablad 
hämtat från Danfoss och hamnade på 48 %, se bilaga 1. Vid beräkning av hur mycket av 
den till kompressorn tillförda effekten som tillförs köldmediet, uppskattades en 
verkningsgrad (𝜂!"#$%$) på 80 %. Anledningen till uppskattningen är främst på grund av 
svårheten att hitta korrekt data kring detta. Även om det förekommer större förluster 
inuti kompressorn så kan en del av dessa förluster tillföras köldmediet i form av 
exempelvis värmeenergi. Denna verkningsgrad varierar mellan olika kompressorer och 
dess utförande. 
 
𝑊!"#$%$ =𝑊!" ∗ 𝜂!"#$%$         (5) 
 
Arbetet som tillförs köldmediet beräknades med ekvation 5. Sedan användes ekvation 6 
för att bestämma köldmediets entalpi efter kompressorn. 
 
𝑊!"#$%$ = 𝑚 ∗ ℎ!"#!$ − ℎÖ"     (6) 
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2.2 Expansionsventil 
 
Expansionsventilens uppgift är primärt att sänka köldmediets tryck efter kondensorn, 
men samtidigt reglerar den även massflödet genom förångaren för att säkerställa 
fullständigt förångning. För att kunna garantera fullständig förångning överhettas 
köldmediegasen några grader. Expansionsventilen reglerar massflödet och trycket för 
att uppnå den önskade överhettningen. Det är viktigt att det är enbart gas som lämnar 
förångaren, detta för att skydda kompressorn. Skulle det mot förmodan komma in 
vätska i kompressorn så kan den skadas. Trycksänkningen i expansionsventilen antas 
vara isentalpisk. 
 
Massflödet genom expansionsventilen beräknas med ekvation 7 [kg/s] (Kong et al. 
2011). 
 
𝑚 = 𝐶!𝐴! 2 ∗ 𝜌 ∗ 𝛥𝑃     (7)  
 
Konstanterna 𝐶!  och  𝐴! bestämmer expansionsventilens storlek och har vid beräkning 
slagits ihop till en konstant som har varierats efter behov. 𝐶! är en flödeskonstant och 
  𝐴! är tvärsnittsarean genom expansionsventilen. 
 

2.3 Förångare 
 
För att värmepumpen skall klara av att värma vatten hela året finns det två förångare. 
En som använder den omgivande luften som värmekälla, vidare refererad till som 
luftförångare. Och en som använder sig av inkommande solstrålning, en solfångare. 
Skillnaden på den här solfångaren kontra en vanlig är att denna är en del av en 
värmepumpskrets.  Förångarna dimensioneras främst för att kunna tillgodose det behov 
av varmvatten som finns. 
 
För att underlätta vid beräkning av förångarna ses dessa två som en. Där de är placerade 
utan inbördes ordning. All effekt som tillströmmar dessa adderas och tillförs 
köldmediet. Detta görs för att slippa beräkna köldmediets tillstånd mellan förångarna. 
 

2.3.1 Solfångare 
 
Vid modellering av solfångaren upprättades en energibalans som beskrev solfångarens 
temperatur. Energibalansen kan ses i ekvation 8. 
 
 ∆!
∆!
=    !!"#!!!ö!"#$%&!!!!ö!"#$"%$

!∗!!
    (8) 

 
Där 𝑞!ö!"#$%&! består av 𝑞!"#å!"#"$ och 𝑞!"#$%!&'"#. 𝑞!"# är den inkommande 
solstrålningen [W/m2].  𝑞!ö!"#$"%$ motsvarar den mängd av energin som tas upp utav 
köldmediet och betraktas som tillförd systemet. 
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Solfångaren placerades på ett tak i sydlig riktning. I och med detta antas all 
strålningsförlust vara mellan solfångaren och himlen. Strålningsförlusterna beskrivs i 
ekvation 9 [W/m2]. 
 
𝑞!"#å!"#"$ =   𝜀𝜎 𝑇!"#$å!"#$%! − 𝑇!!""#$!     (9) 
 
𝜀 är solfångarens emissivitet och uppskattas vara 0,5, anledningen till uppskattningen är 
att emissiviteten varierar med olika modeller av solfångare. Att emissiviteten 
uppskattades till ett lågt värde var på grund av de skyddande glasen som sitter på 
solfångaren. Himlens temperatur varierar enligt ekvation 10 [K] (Moreno-Rodríguez et 
al. 2012. ; Hawlader et al. 2000). 
 
𝑇!!""#$ = 0,0552 ∗ 𝑇!"#

!,!      (10)  
 
Konvektionsförlusterna beräknades enligt ekvation 11 [W/m2]. 

𝑞!"#$%!&'"# = ℎ 𝑇!"#$å!"#$% − 𝑇!"#     (11) 
 
Värmeövergångstalet varierar beroende på de yttreförutsättningarna. Det förekommer 
både påtvingad och naturlig konvektion. Det som styr vilken typ av konvektion som 
råder är främst vindhastigheten utomhus. När !"

!"!
≪ 1  kan den naturliga konvektionen 

försummas (Moreno-Rodríguez et al. 2012 ; Çengel et al. 2011). För typiska värden 
under sommaren inträffar detta kring en vindhastighet runt 1,5 m/s. Den höga 
vindhastigheten beror på de höga temperaturerna som solfångaren uppnår. 
 
Vid beräkning av värmeövergångstalet då konvektionen är påtvingad användes ekvation 
12 och 13 (Çengel & Ghajar. 2011). Reynoldstalet Re är ett dimensionslöst tal som 
beskriver om en fluids strömning är turbulent eller laminär. 

𝑅𝑒 = !∗!!∗!
!

       (12) 
 
𝑣! [m/s] är fluidens hastighet, i detta fall vindhastigheten. 𝐿 [m] är solfångarens 
diagonala längd.  
 
𝑁𝑢 =    !!

!
= 0,037 ∗ 𝑅𝑒!,! ∗ 𝑃𝑟! !    (13)  

 
Vid beräkning av värmeövergångstalet för den naturliga konvektionen används ekvation 
14 och 17. Rayleightalet Ra är ett dimensionslöst tal som beskriver övergången mellan 
konduktion och konvektion vid naturlig konvektion. 
 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 = !∗!"#!∗! !!"#$å!"#$%!!!"# !!!

!!
∗ 𝑃𝑟   (14) 

 
𝜃 motsvarar solfångarens lutning, vilket sattes till 30°. Den karakteristiska längden 𝐿! 
[m] är solfångarens längd.  Ekvation 15 beskriver den termiska expansionskoefficienten 
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𝛽. Koefficienten beskrivs av filmtemperaturen 𝑇! [K] som för ideala gaser beskrivs 
enligt ekvation 16. 
 
𝛽 = !

!!
      (15) 

 
𝑇! =   

!!"#$å!"#$%!!!"#$
!

     (16) 
 
Värmeövergångstalet h [W/m2·K] beräknas sedan med hjälp av ekvation 17 (Çengel & 
Ghajar. 2011). 
 

𝑁𝑢 = !!
!
= 0,825+ !,!"#!"! !

!! !,!"#
!"

! !" ! !"

!

   (17)  

 
 

2.3.2 Luftförångare 
 
Den tillförda effekten från luftförångaren beräknades enligt ekvation 18 [W]. 
 
𝑄!" =   𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇!"# − 𝑇!")    (18) 
 
!
!
= !

!!
+ !

!!
      (19) 

 
Vid beräkning av U-värdet används ekvation 19 [W/m2·K] . Konduktionen genom 
rörets godstjocklek försummades, likaså försummades konduktionen i kylflänsarna. För 
att beräkna värmeövergångstalen skapades en modell i Microsoft Excel© där det 
undersöktes hur flödet mellan kylflänsarna beter sig. För att göra detta beräknades ett 
Reynoldstal enligt ekvation 20. Flödet betraktades som internt för luften. 
 
𝑅𝑒 =    !∗!∗!!

!
      (20) 

 
Vid beräkning av Dh, den hydrauliska diametern, antogs avståndet mellan kylflänsarna 
till 3mm och de antogs vara 20-30cm höga. Kylflänsarnas längd sattes till 20cm. 
 

𝑁𝑢 = !∗!!
!

= 7,54+
!,!"

!!
! !"∗!"

!!!,!"# !!
! !"∗!"

! !   (21)  

 
Ekvation 21 (Çengel & Ghajar. 2011) gäller för intern laminär strömning och användes 
vid beräkning av värmeövergångstalet på luftsidan.  
Vid förångning av köldmediet sattes värmeövergångstalet till 1000 w/m2·K. Detta 
grundat på en artikel skriven av Yan & Lin (1999). 



 12 

2.4 Kondensor 
 
Kondensorn delades tankemässigt upp i tre separata värmeväxlare, där var del 
motsvarade ett av köldmediets tillstånd. Det vill säga, en värmeväxlardel där köldmediet 
befann sig i gasform, en del för kondensering samt en del för vätskeform. Figur 5 
illustrerar hur uppdelningen är utförd.    
 

 
Figur 5. Schematisk uppdelning av kondensorn 
 
Energibalanser, ekvation 22, upprättades kring vattenmassorna i varje värmeväxlardel 
för att kunna bestämma temperaturen på tappvattnet som lämnar värmeväxlarna. 
Samma energibalans upprättades för varje värmeväxlardel. 
 
∆!
∆!
= !!!"  !,!,!!  !!"##$%&'ö!"

!!"##$%∗!!,!"##$%
     (22) 

 
𝑄!!" är den överförda effekten från köldmediet och beräknas enligt ekvation 23 [W] i 
värmeväxlare 1 och 3. I värmeväxlare 2, där fasomvandlingen sker, beräknas effekten 
enligt ekvation 24. 
 
𝑄!!"!,! = 𝜀! ∗ 𝐶!"# ∗ 𝑇!"  !" − 𝑇!"##$%  !" =   𝑚!" ∗ ℎ!""#" − ℎ!"#!$  (23) 
 
𝑄!!"  ! = 𝑚!" ∗ ℎ!"     (24) 
 
C [W/K] är produkten av fluidens massflöde och specifika värmekapacitet, se 
ekvationer 29 – 31. 
 
𝑄!"##$%&'ö!" , se ekvation 22 och 25 [W], är en sammanslagning av den effekt som 
vattnet bär med sig in i värmeväxlaren och den effekt som vattnet har med sig ut ur 
värmeväxlaren. Vattnet har rimligtvis högre energiinnehåll när det lämnar 
värmeväxlaren och därav blir det en förlust för energibalansen. 
 
𝑄!"##$%&'ö!" = 𝑄!"##$%,!" + 𝑄!"##$%,!" = 𝐶!"##$% 𝑇!"##$%,!" − 𝑇!"##$%,!"  (25) 
 
För att kunna avgöra hur stor area som krävs för att uppnå önskat resultat i kondensorn 
användes NTU-metoden. NTU-metoden går ut på att beräkna ett NTU-värde, se 
ekvation 26, för värmeväxlaren. NTU-värdet kan sedan användas för att beräkna en 
effektivitetskonstant (𝜀!) för just denna värmeväxlaren. Effektivitetskonstanten kan 
även beräknas enligt ekvation 27. 
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𝑁𝑇𝑈 = !!∗!
!!"#

  (26)              𝜀! =
!!"#$%&'
!!"#

  (27) 
 
Genom att beräkna effektivitetskonstanten enligt ekvation 27 och sedan beräkna NTU-
värdet för värmeväxlardel 2 och 3 kunde arean som krävdes för att fullständigt ändra 
tillstånd hos köldmediet i respektive värmeväxlardel beräknas. För värmeväxlardel 3 
användes ekvation 28 (Çengel & Ghajar. 2011) för att beräkna NTU-värdet. Ekvation 
28 gäller för rör-i-rörvärmeväxlare, se figur 6. 
 
𝜀! =

!!!!!"# !!!

!!!∗!!!"# !!!      (28) 
 
För att beräkna C användes ekvation 29 [W/K], 30 [W/K] och 31 [W/K]. 
 
𝐶 = !!"##$%

!!ö!"#$"%$
     (29)          

 
𝐶!"##$% =   𝑚!"##$% ∗ 𝑐!  !"##$%    (30)        
       
𝐶!ö!"#$"%$ =   𝑚!" ∗ 𝑐!  !"     (31) 
 
𝐶!"# är den minsta av 𝐶!"##$% och 𝐶!ö!"#$"%$. 
 
För värmeväxlardel 2 användes ekvation 32 (Çengel & Ghajar. 2011) för att beräkna 
NTU-värdet. 
 
𝜀! = 1− 𝑒!!"#     (32)  
 
För att ur ekvation 26 kunna beräkna arean så behövs ett U-värde. U-värdet beräknas 
med samma princip som för luftförångaren. Reynoldstalet beräknas enligt ekvation 20. 
Den hydrauliska diametern är diametern på röret ty värmeväxlaren är en rör-i-
rörvärmeväxlare, Se figur 6. Nusselttalet för värmeväxlaren beräknades enligt ekvation 
33 (Çengel & Ghajar. 2011). Ekvationen gäller för laminära flöden, vilket är fallet här 
ty det är små rör och små flöden. 
 

𝑁𝑢 = !∗!
!
= 3,66+

!,!"# !
! ∗!"∗!"

!!!,!" !
! ∗!"∗!"

! !    (33)  

 
Värmeövergångstalet för köldmediet sattes återigen till 1000 w/m2·K (Yan & Lin, 
1999). Konduktionsmotståndet genom rörgodset försummades och U-värdet beräknades 
enligt ekvation 19.  
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Figur 6. Genomskärning av värmeväxlarröret. Köldmediet strömmar i det inre röret. 
 
 
För värmeväxlardel 1 användes den tillgängliga area som finns kvar efter att 
värmeväxlare 2 och 3 har gjort anspråk på sin del. Arean som finns tillgänglig för 
värmeväxlare 1 beräknades enligt ekvation 34 [m2]. 
 
𝐴!"##$ä!"#$" = 𝐴!"!#$ − 𝐴!"#$%& − 𝐴!"#$%&"'()*'+   (34) 
 
Den totala arean beräknades vid det dimensionerande fallet. Då värmeväxlardel 2 och 3 
gör anspråk på den totala arean. Vid andra driftfall så gör de bara anspråk på en viss del 
av den totala arean och den resterande arean används för underkylning. Underkylning 
eftersträvas ty det ger ett större effektuttag från värmepumpen och således en högre 
värmefaktor. Underkylning ökar effektuttaget med ca 1-2 % per grad som köldmediets 
temperatur sänks (Kylteknikern. 2009).  
 
Den area som är tillgänglig för värmeväxlardel 1 (𝐴!"##$ä!"#$") användes för att beräkna 
NTU-värdet för den värmeväxlaren. Sedan beräknades effektivitetskonstanten med 
ekvation 28. 
 

2.5 Varierande tryck och indata 
 
Ett flertal av de ekvationer som beskriver värmepumpen är tryckberoende. 
Förångningstrycket varierar beroende på hur mycket energi som tillförs förångaren. 
Exempelvis under sommaren så tillförs mycket energi, ty solen lyser som mest, då ökar 
trycket i förångaren. Förångningstrycket speglar rakt av vid vilken temperatur som 
köldmediet förångas och det är således viktigt att beskriva förångningstrycket på ett 
korrekt vis. En massbalans upprättades över förångaren som beskrev hur mycket massa 
som lämnar förångaren samt hur mycket som tillförs. D.v.s. hur mycket köldmedie som 
tillströmmar från expansionsventilen och hur mycket som kompressorn för vidare. Det 
köldmedie som tillströmmar från expansionsventilen befinner sig i ett blandat tillstånd 
av vätska och gas, det som lämnar förångaren befinner sig enbart i gasform. 
Köldmediets massflöde genom förångaren beskrevs enligt ekvation 35 [kg/s]. 
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𝑚!ö!å!"#$% =
!!ö!å!"#$%
!!"!!"""

       (35) 

 
𝑄!ö!å!"#$% är den totala effekten som tillförs köldmediet i förångaren, ℎ!" är 
förångningsentalpin vid aktuellt förångningstryck. För att kompensera för den effekt 
som överhettar köldmediet adderas 5000 J/kg till förångningsentalpin. För att sedan 
bestämma hur mycket köldmedievätska och köldmediegas som för tillfället finns i 
förångaren används ekvation 36 [kg] respektive 37 [kg]. 
 
∆!!ä!"#$

∆!
=   𝑚!"#.!"#$%& −𝑚!ö!å!"#$%    (36) 

 
∆!!"#

∆!
=   𝑚!ö!å!"#$% −𝑚!"#$%&''"%     (37) 

 
Med hjälp av köldmediemassorna som räknas fram i ekvation 36 [kg] och 37 [kg] kan 
köldmediegasens volymitet 𝜈! beräknas enligt ekvation 38 [m3/kg]. 
 
𝜈! =

!"#$%!"!#$!!"#$%!ä!"#$
!"##"!"#

      (38) 

 
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚!"!#$ är den totala vätske- och gasvolym som kan befinna sig i förångaren.  
 
Med hjälp av köldmediegasens volymitet kunde sedan en regressionskurva skapas över 
förångningstrycket, se ekvation 39 [MPa].  
 
Kondensortrycket håller en kondenseringstemperatur på 5°C över den aktuella 
vattentemperaturen ut ur värmeväxlardel 2. Kondensortrycket kan som minst vara 1,3 
MPa och som mest 1,8 MPa vilket motsvarar en kondenseringstemperatur mellan 50 – 
63°C. 
 
Indata så som solinstrålning, utomhustemperatur och vindhastighet varierar timme för 
timme och representerar data för ett normalår i Karlstad. 
 

2.5.1 Regressionsanalys 
 
För att beskriva variationen hos de fysikaliska storheter som används för att beskriva 
systemet så skapades regressionskurvor över mättnadskurvan för R134a. 
Regressionskurvorna skapades för exempelvis specifik värmekapacitet, densitet, 
entalpier och volymitet, data till regressionskurvorna hämtades från ASHRAE (2009). 
Alla regressionskurvorna använder aktuellt tryck som variabel förutom ekvation 39 
[MPa] som beskriver förångningstrycket som en variabel av köldmediegasens 
volymitet. 
 
𝑃! = 0,0211 ∗ 𝜈!

!!,!"#      (39) 
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Regressionskurvorna beskriver den aktuella storhetens värde på mättnadskurvan, dock 
så finns det tillfällen då beräkningar måste utföras utanför mättnadskurvan. Exempelvis 
vid underkylning, överhettning samt efter kompressorn.  
 
Vid beräkning av köldmediets entalpi efter kondensorn (underkylning) används 
ekvation 40 [kJ/kg]. 
 
ℎ!"#$%&'(")"* = ℎ!ä!!"#$%&'()# − 𝑐!,!ö!"#$"%$ 𝑇!ä!!"#$%&'()# − 𝑇!ö!"#$"%$  (40) 
 
Temperaturen efter förångare (överhettning) beräknades enligt ekvation 41 [K].  
 
𝑇Ö" =

!!ö!å!"#$%!(!∗!!")
!∗!!,!ö!"#$"%$

       (41) 

 
Sedan används 𝑇Ö" för att beräkna entalpin efter överhettningen med ekvation 42 
[kJ/kg]. 
 
ℎÖ" =   ℎ!ä!!"#$%&'() + 𝑐!,!ö!"#$"%$ 𝑇Ö" − 𝑇!ä!!"#$%&'()#    (42) 
 
Entalpin efter kompressorn är beroende på ℎÖ" och beräknades enligt ekvation 6 
[kJ/kg]. 
 

2.6 Varmvattentank och elpatron 
 
En enklare modell av en varmvattentank används för att kunna simulera temperaturen i 
tanken samt för att kunna reglera systemet mot. Varmvattnet som kommer från 
värmepumpen går in högst upp i tanken. Det vatten som lämnar tanken tas ur den nedre 
delen. Detta vatten skall värmas upp igen och uppskattas vara 5°C lägre än den för 
tillfället rådande temperaturen i mitten på tanken. Denna uppskattning innebär en enkel 
skiktning av tanken, dock dåligt skiktad.  
 
För att kunna säkerställa en duglig varmvattentemperatur under de perioder på året då 
det är som kallast ute så kompletterades varmvattentanken med en elpatron. Elpatronens 
uppgift är att se till så att det inkommande vattnet från värmepumpen alltid håller minst 
50°C. En energibalans för tanken upprättades, se ekvation 43. 
 
∆!
∆!
= !!ä!"#$%"$!!!"#$%&'(!!!"#$%&'()!!!"#$

!∗!∗!!
    (43) 

 
𝑄!ä!"#$%"$ är den tillförda effekten från värmepumpen via varmvattenkretsen. 
𝑄!"#$%&'( är den från elpatronen tillförda effekten. 𝑄!"#$%&'() används enbart i det 
systemutförande som det finns en direktkoppling mellan solfångare och varmvattentank. 
𝑄!"#$ motsvarar det varmvatten som tappas ur varmvattentanken för förbrukning. 
 
Tankens volym sattes till 300l, vilket bör klara av en mindre familjs dagliga 
varmvattenbehov. En person använder i snitt 64 liter varmvatten per dag (Vattenfall 
2015). 
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2.7 Årsvärmefaktor, last och driftskostnad 
 
Årsvärmefaktorn (COP), ekvation 44, beräknades genom att summera all energi som 
förbrukades, d.v.s. kompressorns och elpatronens elförbrukning. All den energi som 
töms ur tanken, d.v.s. lasten summerades. Både elförbrukningen och lasten summerades 
över hela simuleringsåret. 
 
𝐶𝑂𝑃!! =

!!"#$
!!"

       (44) 
 
Lasten modellerades som en förbrukare på morgonen och en på eftermiddagen. På 
morgonen användes varmvatten i ~1h och på eftermiddagen användes vattnet i ~2h. 
Enligt Energimyndigheten använder genomsnittshuset 2013 4500 kWh tappvarmvatten 
per år. I modellen ligger lasten på ~4700 kWh/år, alltså något högre än 
genomsnittshuset. Lasten beräknades sedan som ett dagsgenomsnitt där lika mycket 
varmvatten används varje dag. 
 
Vid beräkning av elpriset användes ekvation 45 [kr/kWh], ekvationen varierar med 
temperaturen utomhus och visar elprisets variation under året. Enligt ekvation 45 
varierar elpriset mellan 1,1 kr/kWh på sommaren och 1,4 kr/kWh på vintern med 
enstaka toppar uppemot 1,6 - 1,7 kr/kWh. 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 =
!

!"#"#$%   °! !!"
+ 0.15+ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 +   𝑛ä𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 + 𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟 ∗ 1,25

      (45) 

Energiskatt  = 0.29 [kr/kWh] 
Nätavgift  = 0.23 [kr/kWh] 
Påslag leverantör = 0.03 [kr/kWh] 

 

2.8 Validering av modell 

För att validera modellen skapades ett grundfall som genomräknades för hand. 
Grundfallet såg ut som följande. 

• Temperatur	  utomhus	  0°C	  
• Solinstrålning	  0	  W/m2	  
• Tillförd	  effekt	  från	  luftförångaren	  500W	  
• Förångningstemperatur	  -‐10°C	  
• Kondenseringstemperatur	  50°C	  
• Överhettning	  8°C	  
• Underkylning	  20°C	  

Sedan jämfördes massflöden och entalpier när samma fall kördes i modellen. Eftersom 
modellens syfte är att återspegla verkligheten är det en god idé att jämföra den mot ett 
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kontrollerat fall. Detta för att kunna tillförlita sig på de resultat som modellen 
producerar. 

 

2.9 Simuleringsfall 
 
För att kunna utvärdera solvärmepumpen ordentligt kommer den att simuleras i tre olika 
systemutföranden. Ett där solfångaren sitter som en del i värmepumpskretsen och tillför 
solenergi till värmepumpskretsen. De andra systemutföranden som förekommer är 
varianter på den princip som syns i figur 3. 
 
I det andra systemutförandet kommer solfångaren även ha en direktkoppling till 
varmvattentanken och kommer, när den kan, värma varmvattentanken som en vanlig 
solfångare. Även fast solfångaren har en direktkoppling till varmvattentanken kommer 
den värma köldmediet vid behov. Systemet regleras genom att när solfångarens 
temperatur överstiger temperaturen i varmvattentanken kommer solfångaren direkt 
värma tanken och värmepumpen stängs av. När solfångarens temperatur understiger 
varmvattentankens kommer värmepumpen att köras som vanligt. 
 
Det tredje systemutförandet kommer solfångaren att kopplas bort helt och 
värmepumpen kommer enbart köras med en luftförångare. Detta görs för att skapa en 
bra bild av vad solfångaren tillför systemet. 

Olika driftfall valdes ut för att ge en rättvis bild hur värmepumpens effektivitet varierar 
beroende på komponenternas dimensioner. I driftfallen varieras solfångarareor, 
luftförångarareor samt kompressorstorlek. Dessa simuleringsfall kommer alla att 
simuleras i de tre olika systemutförandena, d.v.s. utan solfångare, med solfångare samt 
med solfångare och direktkoppling. För fallet där systemet körs utan solfångare kommer 
ett par extra simuleringsfall köras med en större area på luftförångaren, detta för att visa 
hur värmefaktorn varierar med ökad area. De olika simuleringsfallen kan ses i tabell 1. 

Tabell 1. De olika driftfallen. 
 

Luftförångare 
[m2] 

Solfångare 
[m2] 

Kompressorstorlek 
(Mkmax-värde)  

Expansionsventil 
(𝑪𝒗 ∗ 𝑨𝟎) 

2 0 0,0004 0,0003 
3 0 0,0004 0,0003 
3 0 0,0005 0,0003 
5 0 0,0004 0,0003 
5 0 0,0005 0,0003 
7 0 0,0005 0,0003 
2 1 0,0004 0,0003 
3 1 0,0004 0,0003 
3 2 0,0004 0,0003 
3 2 0,0005 0,0003 
5 3 0,0004 0,0003 
5 3 0,0005 0,0003 
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3. Resultat 
 

3.1 Validering 
 
Skillnader mellan de för hand beräknade resultaten samt de som modellen räknat ut kan 
ses i tabell 2.  
 
Tabell 2. Jämförelse mellan beräkningar utförda för hand och modellens beräkningar 
vid samma förutsättningar. 
 

Storhet Beräknat Simulerat 
Entalpi efter förångare (kJ/kg) 400 394 - 398 
Entalpi efter kompressor (kJ/kg) 449 443 - 447 
Entalpi efter kondensor (kJ/kg) 240 240 - 276 
Massflöde köldmedie (kg/s) 0,0036 0,0032 - 0,004 
Massflöde vatten (kg/s) 0,0051- 0,036 0,005-0,024 
 

3.2 Simuleringar 
 
Ett Mkmax-värde på 0,0005 och 0,0004 motsvarar vid 3000rpm en deplacementsvolym 
på 10cm3 respektive 8cm3. Alla simuleringsfall som presenteras klarar av att tillgodose 
behovet av varmvatten. 
 
Tabell 3. Simuleringskörningar utan solfångaren inkopplad. 
 

Simuleringskörningar 
Utan solförångare 

COP Driftkostnad 
(kr/år) 

Kondensorarea (m2) 

Luftförångararea = 2m2 

Mkmax= 0,0004	  
2,56	   2149	   0,54	  

Luftförångararea = 3m2 

Mkmax= 0,0004 
2,71 2028 0,59 

Luftförångararea = 3m2 

Mkmax= 0,0005 
2,67 2061 0,61 

Luftförångararea = 5m2 

Mkmax= 0,0004 
2,82 1957 0,60 

Luftförångararea = 5m2 

Mkmax= 0,0005 
2,81 1963 0,63 

Luftförångararea = 7m2 

Mkmax= 0,0005 
2,86 1930 0,67 

 
En luftförångararea på 2m2 med en deplacementsvolym på 8cm3 är de minsta 
dimensionerna som klarar av att tillgodose värmebehovet. Simuleringar där solfångaren 
är inkopplad kan ses i tabell 4. Liknande fall har simulerats som i tabell 3. Skillnaden är 
att solfångararean också har varierats. 
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Tabell 4. Simuleringskörningar med solfångare. 
 

Simuleringskörningar 
Med solfångare 

COP Driftkostnad 
(sek/år) 

Kondensorarea (m2) 

Solfångararea = 1m2 

Luftförångararea = 2m2 
Mkmax= 0,0004 

2,60 2121 0,60 

Solfångararea = 1m2 

Luftförångararea = 3m2 
Mkmax= 0,0004	  

2,74	   2012	   0,69	  

Solfångararea = 2m2 
Luftförångararea = 3m2 
Mkmax= 0,0004 

2,75 2006 0,78 

Solfångararea = 2m2 
Luftförångararea = 3m2 
Mkmax= 0,0005 

2,70 2039 0,81 

Solfångararea = 3m2 
Luftförångararea = 5m2 
Mkmax= 0,0004 

2,83 1950 0,67 

Solfångararea = 3m2 
Luftförångararea = 5m2 
Mkmax= 0,0005 

2,82 1963 0,70 

 
Samma simuleringsfall repeteras i tabell 5. Skillnaden är att solfångaren här även har en 
direktkoppling till varmvattentanken.  
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Tabell 5. Simuleringskörningar med solfångare samt direktkoppling. 
 

Simuleringskörningar 
Med solfångare och 
direktkoppling 

COP Driftkostnad 
(sek/år) 

Kondensorarea (m2) 

Solfångararea = 1m2 

Luftförångararea = 2m2 
Mkmax= 0,0004	  

2,68	   2057	   0,55	  

Solfångararea = 1m2 
Luftförångararea = 3m2 
Mkmax= 0,0004 

2,83 1951 0,60 

Solfångararea = 2m2 
Luftförångararea = 3m2 
Mkmax= 0,0004 

2,88 1920 0,73 

Solfångararea = 2m2 
Luftförångararea = 3m2 
Mkmax= 0,0005 

2,76 1999 0,89 

Solfångararea = 3m2 
Luftförångararea = 5m2 
Mkmax= 0,0004 

2,91 1897 0,61 

Solfångararea = 3m2 
Luftförångararea = 5m2 
Mkmax= 0,0005 

2,84 1946 0,65 

  
Det finns en marginell ökning av värmefaktorn då solfångaren kopplas på. 
Värmefaktorn ökar ytterligare med direktkopplingen. Dimensionerande kondensorarea 
varierar mellan 0,5 till 0,9m2. Driftkostnaderna varierar mellan 1900 till drygt 2000 kr 
per år. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Validering av modell 
 
I tabell 1 finns det vissa skillnader mellan de beräkningar som utfördes för hand och de 
som modellen beräknat. De avvikelser som förekommer varierar beroende på vilken 
storhet som betraktas. Entalpierna efter kompressor och förångare är näst intill likadana, 
entalpin efter kondensorn skiljer sig däremot. När modellen beräknar ändras 
förutsättningarna med varje beräkning, modellens dynamik ligger bakom detta, vilket 
medför att resultaten varierar med varje beräkning. När beräkningen utförs för hand 
görs enbart ett fåtal beräkningar därmed uppstår en viss variation mellan de 
handberäknade värdena och modellens simulerade värden.  
 
Detsamma gäller för vattnets massflöde, där massflödet är beroende på 
temperaturskillnaden mellan vattnet som lämnar tanken för uppvärmning samt den 
temperatur som vattnet har när det återkommer till tanken. En högre temperaturskillnad 
medför ett lägre massflöde ty vattnet måste värmas mer. Vid de manuellt utförda 
beräkningarna räknades massflödet ut för en största tänkbar temperaturskillnad samt 
den minsta tänkbara temperaturskillnaden. Det är möjligt att modellen i sina 
beräkningar aldrig når dessa temperaturskillnader, och därav avviker de beräknade 
värdena från de simulerade, om än lite. Trots variationerna bör modellen kunna 
betraktas som trovärdig. 
 

4.2 Krav på solvärmepumpen 
 
De krav som ställdes på solvärmepumpen var låg investeringskostnad, låg driftskostnad 
och optimala (små) dimensioner. Dessa tre krav ställdes på solvärmepumpen för att göra 
den konkurrenskraftig mot varmvattenberedaren. Eftersom prisbilden för hela 
solvärmepumpen är oviss har det ej räknats pengar. Istället har små dimensioner på 
komponenter letats, mindre dimensioner torde ge lägre investeringskostnad. 
Systemutförandet har även det försökt hålla nere kostnader genom enkel installation. 
Driftkostnaden är direkt kopplad till värmefaktorn och därav har en så hög värmefaktor 
som möjligt eftersträvats. Det finns en avvägning mellan hur stora komponenter som är 
ekonomiskt lönsamt i ett livscykelperspektiv. Det framgår ur resultattabellerna (Tabell 3 
– 5) att värmefaktorn ökar med ökad storlek på förångarna. Vart gränsen går har ej 
kunnat avgöras och således är det svårt att välja ut ett driftfall som är det optimala.  
 
Att solvärmepumpen skall vara stabil innebär att den skall klara leverera det som 
förväntas av den oavsett rådande väder och förutsättningar. För att säkerställa detta har 
det i alla driftfall undersökts vilken temperatur vattnet som lämnar kondensorn har. Det 
förekommer vissa dagar på året som värmepumpen ej leverera önskad temperatur, 
kompensation för detta var installation av en elpatron i varmvattentanken.  
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4.3 Driftfall 
 
Syftet med de driftfall som presenterades var att storleken på komponenterna skulle 
variera, för solvärmepumpen, från små till stora. Ur kompressorns synpunkt var en 
deplacementsvolym på 8cm3 den nedre gränsen för att uppnå ett gott resultat utan att 
elpatronen var igång allt för ofta. En deplacementsvolym över 10cm3 skulle istället 
innebära att kompressorn blir överdimensionerad, sett till storleken på de andra 
komponenterna. Eftersom ett av studiens mål var att hitta optimala dimensioner för 
komponenterna varierades inte kompressorstorleken mer än mellan dessa värden. 
Elpatronen arbetar givetvis mer när den mindre kompressorn används, trots detta 
uppnås en högre värmefaktor. Detta bör bero på att den mindre kompressorn drar 
mindre el. En mindre kompressor bör även rimligtvis vara billigare att inhandla och 
således bra för värmepumpens slutpris. 
 
Storleken på expansionsventilen varierades inte. Anledningen till detta var att den 
storleken på expansionsventilen ej behövde minskas eller ökas i något av driftfallen. 
 
Det finns en viss synergi mellan en mindre kompressor och kondensorarean. Den 
mindre kompressorn klarar inte höja köldmediets temperatur lika mycket som en större. 
Effekten av detta är att en mindre kondensorarea behövs för att kondensera köldmediet. 
En mindre kompressor medför alltså en mindre kondensor som sänker inköpskostnaden 
ytterligare.  
 
Ur ett effektivitetsperspektiv så eftersträvas en bra underkylning, vilket kan betyda en 
större kondensor. En större underkylning innebär att mer energi utvinns från köldmediet 
i kondensorn och verkar positivt för värmefaktorn. Samtidigt måste storleken på 
förångaren ökas för att kunna förånga det kallare köldmediet. Dock tillåts aldrig 
varmvattentankens temperatur understiga 40°C och därmed kan inte köldmediet i 
kondensorn anta en temperatur under 40°C. D.v.s. underkylningen som köldmediet kan 
uppnå är begränsad till ungefär 15°C vid en kondenseringstemperatur på 55°C. Det 
finns dock stunder där värmepumpen har svårt att tillföra energi samtidigt som det 
förbrukas mycket varmvatten, dessa situationer kan innebära att varmvattentankens 
temperatur understiger 40°C. Tack vare elpatronen förekommer dessa situationer 
mindre frekvent. Vid uppvärmning av tappvarmvatten kan således inte allt för stor 
underkylning uppnås, vilket sänker värmefaktorn men samtidigt minskar det 
dimensionerna på kondensorn och förångaren.  
 
Förångarna har främst dimensionerats för att klara tillgodose det behov av varmvatten 
som finns. Som det framgår i tabell 2 så ökar värmefaktorn med en ökad 
förångningsarea. Den ökar mer mellan 3m2 och 5m2 än den gör mellan 5m2 och 7m2. 
Detta innebär att en större förångningsarea ökar värmefaktorn dock så avtar ökningen ju 
större arean blir. En luftförångararea på 3m2 är en relativt liten area. Det är enkelt att 
skapa stor ytarea i en luftförångare på grund av kylflänsarna. Solfångaren ger enbart en 
marginell skillnad när dess area ökar och därmed ses ingen anledning att ha en större 
solfångararea än maximalt 1m2. Dessutom ökar även kondenseringsarean med en ökad 
solfångararea på både gott och ont. 
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En jämförelse mellan tabell 2 och 3 visar att solfångaren endast ökar värmefaktorn med 
några hundradelar. Detta bör inte motivera en investering i en solfångare. En jämförelse 
mellan tabell 2 och 4 visar ett lite, högst marginellt, bättre resultat där värmefaktorn 
ökar med någon tiondel. Såvida inte solfångaren har en låg inköpskostnad är det även 
här svårt att motivera en investering.  
 

4.4 Solfångarens inverkan på systemet 
 
Med tanke på de lovande resultat som uppmätts av forskare i andra länder var 
förväntningarna på resultaten höga, tyvärr är de som uppmätts här ej på samma nivå. 
Det klimat som råder i Sverige där det är gott om sol på sommaren och oerhört lite på 
vintern, bör en värmepump dimensioneras för att utan problem tillgodose det behov 
ställs på den när det är som tyngst att leverera. När detta inträffar beror på vid vilken 
utomhustemperatur den dimensioneras efter. Det är givet att det tyngsta scenariot 
inträffar under vinterhalvåret, när temperaturskillnaden mellan luften och köldmediet är 
låg.  
 
Genom att dimensionerna värmepumpen för att klara leverera värme vid denna låga 
temperaturskillnad ska den utan problem klara leverera värme när temperaturskillnaden 
är större d.v.s. under sommaren. Det rådande förångningstrycket är en faktor som är 
med och spelar stor roll när det gäller dessa temperaturskillnader. Förångningstrycket 
speglar rakt av vilken förångningstemperatur som köldmediet har. Detta innebär att 
förångningstrycket sjunker under vintern och stiger på sommaren, ty lägre tryck ger 
lägre förångningstemperatur och ett högre tryck ger en högre förångningstemperatur.  
 
För att kunna använda sig utav en sol-/uteluftsvärmepump i svenskt klimat bör den 
klara av stora skillnader i driftlägen. Vinterfallet skulle innebära en låg 
temperaturskillnad, och lågt förångningstryck och under sommaren skulle den klara av 
ett riktigt högt förångningstryck. Detta skulle möjligtvis ställa större krav på de 
ingående komponenterna och skulle således leda till ett högt komponentpris. Modellen 
tar visserligen inte hänsyn till komponenternas slitage eller generella begränsningar, 
men samtidigt uppnås inte de önskade förångningstrycken.  
 
Förhoppningen med solfångarens energitillskott var att förångningstrycket skulle stiga 
så pass högt att kompressorarbetet skulle minska markant. Detta skulle i sådana fall öka 
värmefaktorn betydligt mer än det resultat som uppvisats. Även med solfångaren så 
överstiger inte förångningstrycket 0,5 MPa vilket motsvarar en förångningstemperatur 
~16°C, en önskad förångningstemperatur skulle kunna ligga kring 30-40°C när solen 
lyser som mest. Detta skulle dock innebära att när köldmediet befinner sig i 
luftförångaren så skulle det kondensera istället för att förångas, ty det är väldigt sällan 
utomhustemperaturen överstiger 30°C i Sverige.  
 
Genom att utvärdera andra lösningar som möjligtvis skulle kunna öka 
förångningstrycket under riktigt soliga perioder så skulle solfångaren ha en större 
inverkan på systemet i sin helhet. Detta skulle i sådana fall innebära en modifikation av 
systemet men samtidigt skulle det kunna ge en bättre årsvärmefaktor och således ett 
bättre resultat. 
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4.5 Värmepump för uppvärmning av tappvarmvatten 
 
Även om solfångaren ej är en kostnadseffektiv lösning i den här modellen visar det sig 
att en mindre värmepump bör klara av att tillgodose ett normalhushålls 
varmvattenanvändning. Även en mer traditionell värmepump, till exempel luft-vatten 
värmepump klarar av detta. De luft-vatten värmepumpar som idag har primärt 
ändamålet att tillgodose ett hushålls totala värmebehov, d.v.s. både uppvärmning av 
huset såväl som varmvattnet. Dessa värmepumpar har ett ganska högt pris men levererar 
också en ganska stor effekt, eftersom behovet är mycket större än för enbart 
uppvärmning av varmvatten. 
 
En värmepump med ändamålet att värma tappvatten jämfört med en elektriskt driven 
varmvattenberedare så innebär värmepumpen en besparing för både driftskostnaden och 
för miljön. Investeringskostnaden i en mindre värmepumpsanläggning är fortfarande 
oviss. Det finns visserligen luft-luft värmepumpar som är relativt billiga på marknaden, 
den eventuellt högre kostnaden skulle i sådana fall kunna vara installationen där 
vattenrör till varmvattentank behöver anläggas.  
 
 

4.6 Förslag till fortsatt arbete 
 
De lovande resultat som uppvisats i andra länder visar på en potential hos 
solvärmepumpar. Även om det i svenskt klimat ej är en duglig lösning under ett helt år 
bör det finns någon lösning, om än mer komplex än de systemutföranden som beprövats 
i detta arbete. Det framgår tydligt att enbart en solfångare ej kan tillgodose de behov 
som finns. Det bör vara ett kombinationssystem för att kunna tillgodose behovet under 
hela året. Ett annat systemutförande eller går det att använda solfångaren på något annat 
vis för att bidra till en mer hållbar tappvarmvattenproduktion. 
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5. Slutsats 
 
De simuleringskörningar och driftfall som ingår i detta examensarbete visar dessvärre 
inga lovande resultat för en solfångare i kombination med en värmepump i svenskt 
klimat. Möjligtvis kan solfångaren bidra med mer till systemet genom att modifiera 
systemet.  
 
En traditionell mindre värmepump klarar av att tillgodose behovet av varmvatten för 
normalhushållet i Sverige. Ur ett miljö- och ekonomiperspektiv skulle värmepumpen 
innebära en besparing, förutsatt att investeringskostnaden är låg, jämfört med en 
elektrisk varmvattenberedare. Med tanke på de små dimensioner som erfordras bör ej 
investeringskostnaden vara för hög. 
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Jag vill med dessa rader rikta ett stort tack till alla som har stöttat mig genom arbetets 
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